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Her kommer det litt informasjon fra styret.  

o En kort oppsummering av årets sesong viser at herrelaget rykket opp til 2.divisjon etter en god 

sesong. Damelaget slet med mye skader og sykdom denne sesongen og endte sist i 1.divisjon. Gutter 

96/97 spilte mange gode kamper og endte til slutt på åttende plass. Gutter 98 vant B-serien de spilte i 

i vårsesongen. Smågutter 99/00 spilte også mange gode og jevne kamper og ble nummer syv i b-

serien i vårsesongen.  

 

o Årets skolecuparrangement ble nok en gang en suksess. Under finaledagene på Veienmarka var det 

mye bra spill og gode kamper. Vinnerne ble Tyristrand i barneskole jenter, Røyse i barneskole gutter, 

Veienmarka i ungdomsskole jenter og Tyristrand i ungdomsskole gutter. Takk til alle som hjalp til ! 

 

o HBBK har en treningsavtale med Move treningssenter. Denne avtalen gjør at våre medlemmer 

(etter at kontingent er betalt) kan trene hos Move for kr 300 pr mnd uten bindingstid eller kr 250 pr 

mnd med 12 mnd binding. Aldersgrensen for trening på Move er 15 år. Nye som melder seg inn får 

to avtaler med personlig trener.  

 

o Styret ønsker å presisere at Sportslotteriets lodd er sendt ut til alle medlemmer, fra mini til og med 

senior herrer og damer. Her er det likt for alle !  

 

o Når klubben melder på lag til seriespill skjer dette utelukkende på bakgrunn av antall tilgjengelige 

spillere i de aktuelle årsklassene. Penger har aldri vært et argument for å ikke melde på ett lag.  

 

o Til sesongen 2013/2014 har HBBK meldt på følgende lag til seriespill : 2.divisjon menn, 6. 

divisjon menn, 2. divisjon kvinner, Gutter 17 (97), Gutter 16 (98), Gutter 15 (99), Gutter 14 (00/01),  

Jenter 14 (00/01). I tillegg vil vi ha lag for minijenter og minigutter f 02/03.  

 

o Vi håper å få i gang det populære Let`s Playtilbudet på skolene igjen til høsten. I første omgang vil vi 

forsøke å ha en fast time i uka som er åpen for alle som ønsker. Dette kommer det mer info om. 

 

o Klubben arrangerer sommeravslutning på Veienmarka mandag 17.juni fra kl 18 til 2030 – se egen 

invitasjon. Påmeldingsfrist torsdag 13.juni til post@honefossbasket.no 

 

o Det blir helt treningsfri i hallene for HBBK fra skolen er slutt i uke 25 (21.juni) og frem til 1.august.  

Vi oppfordrer til bruk av utendørsbaner !  

 

o Fra og med 1.juni blir det ikke flere treninger i Tyristrandhallen denne sesongen. Det blir da følgende 

muligheter for trening i juni : Mandag kl 1730 til 1930 og torsdag kl 2000 til 2200 i Ringerikshallen. 

Disse to treningene er åpne for alle som ønsker.  

 

o På hjemmesiden vår har vi den siste tiden lagt ut masse historikk om klubben. Ta turen innom ! Det 

vil stadig bli lagt ut mer på sidene…  

 

o Grasrotandelen fra Norsk Tipping ga oss ved første utbetaling i år 4.607 kroner. Vi håper at flest 

mulig vil støtte HBBK ved å gi oss sin Grasrotandel. Det koster deg ikke noe, du trenger bare å 

registrere spillekortet ditt opp mot HBBK. Dette kan du gjøre hos kommisjonæren.  

 

 

Med sportslig hilsen Tomas Johansen – sportslig leder. Tlf 413 03 240 – post@honefossbasket.no 

www.honefossbasket.no 
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